
 المهام األدائية 

 للصف الرابع االبتدائي  

اإلسالمية التربية الدينية مادة

 تعليمات عامة: 

 ن.ي ن متتاليت ين دراسيت ي حصتالمهمة  يستغرق العمل علي •
 يوزع المعلم أوراق المهمة علي الطالب ويوضح لهم المقصود منها.•
.لذلك يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خالل الحصص المخصصة•
 يجيب الطالب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة. •
 .ال مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك•

 تعليمات خاصة بالمادة الدراسية: 

االستشهاد بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية.-
 السالمة اإلمالئية.-
 تكوين جمل صحيحة.  -
 جمال التنسيق.  -
 حسن الخط.  -



 األولى المهمة 

صمم بطاقة تعريفية بالنبي صلى هللا عليه موضحا فيها ما يلى: 

............... .............................. .. عليه وسلم اسمه صلى هللا -
.............. .................................................مهمته :... -
............. .. ...........................أهم المهن الني عمل بها : ...... -
........... . ......................................نماذج من أقواله :...... -
................... ....................... .....نماذج من أفعاله : ......... -
:   صلى هللا عليه وسلم   قيم تعلمتها من سيرته -

......... ............ ........ ......................
 ...........................................................................

................. ..........................................................
.................................... .......................................

..................................... .....................................
 ..........................................................................

إن أحببت :  مستعينا بالكتاب المدرسىدقيقة  25تخير مهمة واحدة من المهام التالية ونفذها فى   االسم  

الصف:

المدرسة: 

المادة :  



المهمة الثانية 

هللا تعالى عليك بنعم كثيرة منها حواس السمع والبصر والتذوق والشم واللمس تخير ثالثا من هذه  نعم أ
 الحواس موضحا كيف نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم  : 

.......... ................................................................... اسم الحاسة األولى  :

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

........ ................................................................كيف نشكره على هذه النعمة؟ 

.............................................................................  :  الثانيةاسم الحاسة 

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

................................................ .......................كيف نشكره على هذه النعمة؟ 

.............................................................................  :  ثالثةاسم الحاسة ال

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

...................................................................... على هذه النعمة؟  كيف نشكره

المهام األدائية      المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  



الثالثة المهمة 

لوحة إرشادية تحث فيها زمالءك على االلتزام بأوقات الصلوات الخمس على أن  صمم  

. ووقتها  الةصكل تتضمن 

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  



الرابعة المهمة 

 ..للماء أهمية كبيرة فى حياة الكائنات الحية؛ لذا يجب المحافظة عليه بحسن استخدامه ..

لوحة إرشادية  تعرف فيها زمالءك بكيفية الوضوء وتنصحهم فيها بأهمية المحافظة على الماء ..صمم 

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  



الخامسةالمهمة 

أو قرأت عنه كان سببا فى   اتصف النبى صلى هللا عليه وسلم الصدق واألمانة ..اكتب موقفا مررت به
 النجاة والفوز .وقدم نصائح لزمالئك  

اإلجابة 

الموقف:  
 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

.............................................. ..........................................................

 ........................................................................................................

............................................................................................ ............
 لنصائح للزمالء : .

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

............... .........................................................................................

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  



 األولى المهمة 

صمم بطاقة تعريفية بالنبي صلى هللا عليه موضحا فيها ما يلى: 

............... .............................. .. عليه وسلم اسمه صلى هللا -  
.............. .................................................مهمته :... -
............. .. ...........................أهم المهن الني عمل بها : ...... -
........... . ......................................نماذج من أقواله :...... -
................... ....................... .....نماذج من أفعاله : ......... -
:   صلى هللا عليه وسلم   قيم تعلمتها من سيرته -

......... ............ ........ ......................
 

 ...........................................................................
................. ..........................................................

.................................... .......................................
..................................... .....................................

 ..........................................................................

إن أحببت :  مستعينا بالكتاب المدرسىدقيقة  25تخير مهمة واحدة من المهام التالية ونفذها فى   االسم  

الصف:

المدرسة: 

المادة :  

محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب ھاشم بن عبد مناف

التبلیغ والتبشیر واإلنذار واتمام مكارم األخالق

رعي األغنام والتجارة

قال صلى هللا علیھ وسلم: نزل الحجر األسود من الجنة

الحج والصالة وصلة الرحم واألمانة في التجارة

الصدق: كان صلى هللا علیھ وسلم أصدق الخلق

األمانة: لقب بالصادق األمین
التسامح: كان متسامحًا مع أعدائھ الیھود

الرحمة:رحیمًا بالفقراء والمساكین

التواضع: كان یساعد أھل بیتھ

الصبر: تحمل إیذاء الكفار



المهمة الثانية 

هللا تعالى عليك بنعم كثيرة منها حواس السمع والبصر والتذوق والشم واللمس تخير ثالثا من هذه  نعم أ
 الحواس موضحا كيف نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم  : 

.......... ................................................................... اسم الحاسة األولى  :

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

 ........ ................................................................كيف نشكره على هذه النعمة؟ 

.............................................................................  :  الثانيةاسم الحاسة 

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

 ................................................ .......................كيف نشكره على هذه النعمة؟ 

.............................................................................  :  ثالثةاسم الحاسة ال

.............................................................................  العضو المسئول عنها:

...................................................................... على هذه النعمة؟  كيف نشكره
 

المهام األدائية      المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  

السمع

األذن

ال تستمع إلى ما یغضب هللا، نستمع إلى القرآن، والكالم الطیب

البصر

العین

نحافظ علیھا، ونغض أبصارنا، ونتأمل بھما في خلق هللا لنتوصل لقدرتھ

التذوق

اللسان

ال نقول بلساننا إال ما یرضى هللا، ونبتعد عن القول السيء ونستخدم لساننا في التسبیح والحمد



 

الثالثة المهمة 

لوحة إرشادية تحث فيها زمالءك على االلتزام بأوقات الصلوات الخمس على أن  صمم  

. ووقتها  الةصكل تتضمن 

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  

الصالة عماد الدین
الفجر
الظھر
العصر
المغرب
العشاء

:
:

:
:
:5:14

11:53
2:41
5:00
6:23

ص

م
ص

م
م



الرابعة المهمة 

 ..للماء أهمية كبيرة فى حياة الكائنات الحية؛ لذا يجب المحافظة عليه بحسن استخدامه ..

لوحة إرشادية  تعرف فيها زمالءك بكيفية الوضوء وتنصحهم فيها بأهمية المحافظة على الماء ..صمم 

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  

الوضوء فرائض تذكروا
النیة وغسل الوجھ

وغسل الیدین إلى المرفقین
مسح الرأس

الكعبین
 

إلى
 

وغسل الرجلین
وال تسرفوا في الماء ولو كنتم على نھر جار



الخامسةالمهمة 

أو قرأت عنه كان سببا فى   اتصف النبى صلى هللا عليه وسلم الصدق واألمانة ..اكتب موقفا مررت به
 النجاة والفوز .وقدم نصائح لزمالئك  

اإلجابة 

الموقف:  
 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

.............................................. .......................................................... 

 ........................................................................................................ 

............................................................................................ ............
 لنصائح للزمالء : .

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

............... .........................................................................................

المدرسة:  

االسم :

الصف :

المادة :  

قصة قرأتھا: كان ھناك رجل یعمل خواصا بأوراق النخیل، فدخل علیھ رجل مضطرب

ویقول لھ: خبئني .. خبئني فإن ھناك رجال یریدون قتلي، فقال لھ: اختبأ تحت ھذا السعف

فجاء الرجال، وسألوه وأعطوه وصف الرجل، فقال لھم: أنھ مختبيء تحت ھذا السعف، فطنوا

أنھ یسخر منھم فذھبوا مسعرین لمكان آخر للبحث عن الرجل، فخرج الرجل وقال أترید أن یقتلوني

.فقال لھ ما نجاك إال الصدق

ال تكذب أبدًا، فالصدق ینجي ولو كان الكذب انجى

كن صادقًا في كل أقوالك وأفعالك

الصادق یكسب حب هللا وحب الناس
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